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UNGDOMSTJENESTENS PROGRAMMER 
(opdateret 25. august 2022) 

 
Denne oversigt er tiltænkt klubpræsidenterne og klub counsellorerne, som hjælp til overblik og til 
fremme af ungdomsprogrammerne i Rotary Distrikt 1450. 
 
De fleste af programmerne kræver ikke det store arbejde for klubben eller klubbens 
Ungdomstjeneste, men giver deltagerne gode og store oplevelser for en billig penge under sikre og 
kontrollerede forhold i Rotary regi. Desuden vil det være god PR for klubberne, når deltagerne 
fortæller deres gode historier. 
 
Hvis der er informationer, I savner i oversigten kontakt da venligst den enkelte koordinator eller 
undertegnede. 
 
Flemming Libner, f.libner@gmail.com eller tlf. 4026 8602. 
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Georgia Student Program 
 
Koordinator: 
Gitte Illum 
Mobil: 22 79 03 59,  
E-mail: birgitte.illum@gmail.com  
 
 
 

Målgruppe:  
Unge ugifte i alderen 18-25 år – såvel med som uden familierelationer til Rotary. 
Ansøgeren må ikke tidligere have gået i skole i USA. 
 
Indhold - programbeskrivelse: 
Program i staten Georgia, USA, der omfatter ca. 45 stipendier til college- og universitetsophold i Georgia.  
 
Forudsætninger:  

• Stipendiet uddeles på konkurrencemæssig basis, Stipendiet dækker et skoleår fra september til juni 
og kun i staten Georgia. 

 
På Georgia programmets hjemmeside findes udførlige oplysninger om de krav der stilles og de tests 
ansøgeren skal igennem. De 2 test skal tages i umiddelbar forlængelse af ansøgningen og skal være taget 
inden 31. oktober.  
( http://grsp.org/ ) 
 
Økonomi: 
Stipendiatet dækker ophold, studieafgifter og lidt lommepenge, men ikke forsikring og rejsen til og fra 
stipendiatens hjemland. 
 
Ansøgningsprocedure: 
Ansøgningsskemaer kan rekvireres på: http://grsp.org/  fra 1. juli, og afleveringsfristen er i Danmark 1. 
september og skal sendes til den danske GRSP komite v/Tommy Møller, Hyben Alle 7, 2770 Kastrup.  
 
Vejledning eller yderligere oplysninger kan fås hos koordinator Tommy Møller  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:birgitte.illum@gmail.com
http://grsp.org/
http://grsp.org/


Side 3 af 11 
 

GROUP CULTURAL EXCHANGE/GROUP STUDY EXCHANGE - GCE/GSE 
 

Koordinator: 
Flemming Libner 
tlf. 4026 8602 
e-mail: f.libner@gmail.com  
 

Målgruppe: 
Færdiguddannede i alderen 25-40 år. 
 
Indhold - programbeskrivelse: 
Group Cultural Exchange (GCE) også kaldet Group Study Exchange (GSE) er en unik kulturel og 
erhvervsfaglig udvekslingsmulighed for unge kvinder og mænd tidligt i deres erhvervskarriere. 
 
Udvekslingen varer 4 uger plus ud- og hjemrejse. Teamet rejser ud samlet, men kan rejse hjem individuelt, da 
nogen ofte tager chancen til at forlænge opholdet eller rejse hjem med ophold i andet land undervejs. 
 
GCE-teamet sammensættes af 4 til 5 færdiguddannede unge i alderen 25 - 40 år samt en teamleder. 
 
Teamlederen er en erfaren Rotarianer. 
 
Udvekslingen er et samarbejde med Rotarydistrikt 1450 i Danmark og et Rotarydistrikt i et andet land, hvor 
der fokuseres på: 

• Erhvervsbesøg: 
➢ Giver mulighed for at opleve erhverv, som de praktiseres i et andet land.  
➢ Mulighed for karriereudvikling på længere sigt gennem udveksling af ideer indenfor 

teammedlemmernes respektive erhvervsområder. 

• Kulturel indsigt: 
➢ Mulighed for indblik i et andet land og dets befolkning, sprog og institutioner via et 

organiseret og meningsfuldt værtsprogram - privat indkvartering. 

• Netværk og venskab: 
➢ Motiverer værter og teammedlemmer til at mødes, kommunikere og være sammen i en 

imødekommende og venskabelig atmosfære. 
➢ Erkende andres udfordringer, ønsker og samfundsanliggende. 
➢ Udvikling af venskaber og international forståelse. 

 
Økonomi: 

• Deltagerne betaler for rejse til og fra udvekslingsstedet samt evt. team-dress og værtsgaver. 
(Eksempel Australien ca. 16.000 kr.). 

• Udgifter til transport og ophold under udvekslingen afholdes af de lokale Rotary Klubber i 
værtslandet. 

 
Ansøgningsprocedure: 
Der er ikke et ansøgningsskema.  
Der ansøges således: 

• Ansøgning om deltagelse i en annonceret 
GCE/GSE-udveksling på engelsk sendes til 
programkoordinator. Skal indeholde personlige 
oplysninger, uddannelse, interesser samt 
begrundelse for ansøgning. 

• Udvælgelsessamtale med teamlederen og 
Rotarydistriktets GCE/GSE-udvalg på baggrund af 
fremsendt ansøgning - samtalen foregår på engelsk. 

 
Bilag:  
Guide og information til teammedlemmerne - se side 10. 
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Long Term Exchange 
( https://www.rotary.dk/yep/kort-om-long-term ) 

 
Koordinator: 
Ole Mølgaard 
Tlf: 86 89 23 13 / Mobil: 40 11 26 55 
E-mail: dc1450@rotary-yep.net 
 

Målgruppe: 
Studerende i alderen 16 - 18 år. 
 
Indhold - programbeskrivelse: 
Programmets formål er: 

• at fremme international forståelse ved at gøre det muligt for unge at opholde sig i fremmede lande 
som "ambassadører for goodwill og international forståelse" 

• at gøre det muligt for unge gennem et års ophold i fremmede lande at opleve andre folkeslags 
levevis, følge deres skikke og skoleundervisning i omgivelser, der er helt forskellige fra deres 
hjemlige forhold 

• at modne de unge og udvide deres horisont ved at leve sammen med og indordne sig under folk af 
en anden kultur, religion, race og ved personligt 

• at måtte klare sig i dagligdagen under helt nye vilkår 
 
Indenfor ungdomsprogrammer er Long Term Exchange den mest kendte og årligt udveksles mere end 200 
studerende i alderen 16 - 18 år med andre unge fra oversøiske lande. Opholdet er normalt af ca. et års 
varighed og den unge går i skole i det pågældende land og bor på skift hos forskellige værtsfamilier. 
Rotary Youth Exchange fremmer fred i verden person for person 

Studerende lærer et nyt sprog, udforsker en anden kultur og bliver rigtige globale borgere. Udvekslinger af 
studerende fra 16 til 18 år er sponsoreret af Rotary-klubber i mere end 100 lande. 

HVAD ER FORDELENE? 

Udvekslingsstuderende lukker op for deres sande potentiale til at: 
• Udvikle livslange lederskabsfærdigheder 
• Lære et nyt sprog og en kultur 
• Opbygge varige venskaber med unge mennesker fra he le verden 
• Blive en global borger 

 

HVOR LÆNGE VARER UDVEKSLINGER? 

Long Term udvekslinger varer et helt skoleår, og studerende går på lokale skoler og bor hos flere 
forskellige værtsfamilier. 

Økonomi: 
Den studerende bor gratis hos værtsfamilierne og 
desuden bliver eventuelle skolegebyrer betalt. Prisen 
er omkring 43.000 kr. der inkluderer: 

• Round-trip flybilletter 
• Rejseforsikring 
• Forberedelser og træning. 
• Jakker og trøjer 
• Lommepenge 

Hertil kommer udgifter til: 
• Rejsedokumenter (som pas og visa) 
• Eventuelle ekstra rejser eller ture som 

tilbydes 
• Evt. ekstra lommepenge 

 

https://www.rotary.dk/yep/kort-om-long-term
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Ansøgningsprocedure: 
Kandidater skal være 16-18 år når de rejser ud og være dygtige og udadvendte i deres skoler og samfund. 
Skal du begynde i 9. klasse efter skoleferien, så er det tid til at starte en ansøgning. Kontakt din lokale 
Rotary-klub for at se, hvilke udvekslingsmuligheder der er tilgængelige, og hvad ansøgningsprocessen 
indebærer. 
 
Find en klub i nærheden af dig. Klik her.... 
Start din ansøgning: https://www.rotary.dk/yep/begynd-din-ansogning 

 

 
 

N G S E - New Generation Service Exchange 

 
Koordinator: 
Flemming Libner 
tlf. 4026 8602 
e-mail: f.libner@gmail.com  
 

 
Målgruppe: 
Dette udvekslingsprogram henvender sig til unge i alderen 18 -30 år, som er i gang med en uddannelse 
eller har afsluttet. 
 
Det kan både være en håndværksmæssig, akademisk eller hvad som helst uddannelse. 
 
Indhold og programbeskrivelse: 
https://www.rotary.dk/programs-other-youth-programs/new-generations-service-exchange 

https://www.web.youngadultexchanges.org/ 
 
Udvekslingen strækker sig over max 3 måneder.  
 
Udvekslingen er både af kulturel og arbejdsmæssig karakter. Man får altså en vis indsigt i sit eget 
arbejdsområde og kendskab til, hvordan ting håndteres andre steder i verden.  
 
Det er en unik mulighed for at skabe sig et givtigt netværk i den store verden. 
 
Økonomi: 
Man skal selv afholde rejseomkostninger; men er indkvarteret privat gennem Rotary. 
 
Ansøgningsprocedure: 
Proceduren foregår på den måde, 

• Invitation fra andet land: Rotary her i distriktet modtager invitation fra et Rotary Distrikt i f.eks. 
Brasilien, Australien eller Canada om at modtage et ungt menneske. Derefter bliver invitationen 
offentliggjort gennem distriktets klubber, som har opgaven med at få det publiceret i lokalområdet. 

• eller interesserede fra Danmark sender ansøgning 
via lokale Rotary Klub til koordinator og det / de 
ønskede lande/distrikter kontaktes. 

 
Officiel ansøgnings formular fås hos koordinatoren  
Send ansøgning på engelsk til koordinatoren. 

 
 
 
 

https://www.rotary.dk/hvor-findes-klubberne-geografisk
https://www.rotary.dk/yep/begynd-din-ansogning
mailto:f.libner@gmail.com
https://www.rotary.dk/programs-other-youth-programs/new-generations-service-exchange
https://www.web.youngadultexchanges.org/
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RYLA / Rotary Youth Leadership Award 

Seminar for unge potentielle ledere mellem 20 og 30 år. 

Koordinator: 
Jens Jakob Hansen 
Mobil: 28 59 89 33 
E-mail: jakobkh@gmail.com   
 

Målgruppe: 
20 - 30 årige med interesse for og evner til at blive leder. 
 
Indhold - programbeskrivelse: 
Et af Rotarys mål er at hjælpe unge mennesker med at udvikle deres lederevner og styrke deres selvtillid 
gennem intensive programmer.  
 
På RYLA i distrikt 1450 arbejdes der i f.eks. i 2019 med personlig udvikling, teambuilding, netværk og 
karriereplanlægning gennem oplæg, gruppe- og individuelle øvelser, refleksion og diskussioner. 
 
Vi håber på et hold meget forskellige deltagere som alle er motiverede til en fantastiske weekend. Et 
seminar som dette, kræver aktiv deltagelse fra alle parter.  
 
Ud over selve seminaret får deltagerne et unikt netværk for fremtiden. 
 
Overnatning er på enkeltværelse med eget bad. 
 
Tidligere deltagere udtaler: 

• Jeg synes det var specielt godt med så meget forskellighed. Alle deltagere var forskellige og oplægsholderne var 
meget forskellige, hvilket gav en god dynamik 

• Jeg synes det er en viden, der er brugbar for alle og uanset felt kan bruges, selvom man ikke er leder eller 
umiddelbart skal være i en lederstilling  

• Det har givet indsigt – både selvindsigt og indsigt i andres tanker  
 
Økonomi: 
Det koster ca. 3.000,- kr pr deltager. Beløbet dækker overnatning og forplejning, dog ikke drikkevarer i Cafe 
RYLA.  
 
Ansøgningsprocedure: 
Tilmelding kan kun ske gennem en Rotaryklub 
 
Rotaryklubben udfylder ”tilmeldingsblanket” for hver deltager (dvs. udfyld en række i Excelarket for hver 
person klubben tilmelder).  (Tilmeldingsark er vedhæftet den mail der sendes til præsident og counsellor).  
 
Tilmelding registreres dog først ved betaling. 
 
Den enkelte klub finder og sponsorerer en eller flere 
deltagere - virksomheder kan sponsorere deres ansattes 
deltagelse via Rotaryklubben.  
 
Optagelse foregår efter princippet - ”først til mølle”! 

 
 
 
 
 

 

mailto:jakobkh@gmail.com
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Short Term 
Enten som Family to Family med direkte udveksling af unge 15 – 20 år i 3 – 4 uger, 

eller som Camps hvor unge 16 – 25 år i grupper på 15 – 25 unge er samlet i ca. 14 dage. 
 

Koordinator: 
Jens Jerslev 
Mobil: 23 83 34 87 
E-mail:  jens.jerslev@youmail.dk  
 

Målgruppe: 
Family To Family: Alder 16-25 år. 
Camps: Alder som bestemt af arrangørerne af den enkelte lejr eller tur - oftest i aldersspændet 16-25 
 

Indhold - programbeskrivelse: 

Family To Family 
Dette program er for individuelle deltagere eller grupper af deltagere, der vil bo hos værtsfamilier i et 
andet land i en eller flere uger. De fleste Homestays er gensidige; For eksempel kan en Brasilien-Tyskland-
udveksling starte med en ung person fra Brasilien, der tilbringer nogle uger i Tyskland efterfulgt af et 
besøg fra en tysk ung, der rejser til Brasilien. Sådanne udvekslinger er 
normalt familie-til-familie eller klub-til-klub. I løbet af dette program kan det være muligt at deltage i 
Tours for grupper af unge fra samme land eller flere forskellige lande. 

 

Camps 
Disse lejre samler deltagere fra flere lande og de foregår normalt om sommeren. Lejre kan have 
temaer som sport, kultur, natur, sprog, computer eller deltagelse i et fællesskabstjeneste projekt. 
Nogle lejre giver lederuddannelse og adresserer internationale bekymringer. Ved at samle internationale 
deltagere i lejre fremmes kulturel tolerance og international forståelse gennem venskab. 
Hvor det er muligt, vil unge med handicap blive medtaget i lejren eller turprogrammerne, men for de mere 
stærkt handicappede oprettes specielle lejre kendt som 'Handicamps', hvor deltagerne kan bistås af en 
plejeperson. 

( Rotary Danmarks Ungdomsudveksling (RDU) | Rotary ) 
 

Økonomi: 
Family To Family: Rejseudgifter, forsikring og værtsgave(r) og lommepenge. 
Camps: De unge betaler rejse, forsikring samt den Camp udgift, som det enkelte land kræver. Det varierer 
fra kr. 0 til 6-8000,- kr. Langt de fleste ligger på ca. 1500,- kr. til 2000,-kr. De fleste bliver indkvarteret privat 
hos klubben, der arrangerer campen. 
 

Ansøgningsprocedure: 
Ansøgere skal kontakte en Rotary klub, der vil anbefale deltagelse. Klubbens counsellor, er vejleder, og er 
ansvarlig for, at betingelserne opfyldes for at deltage (alder m.v.) 
 
Camps optager efter "først til mølle-princippet"! 
 

• Hvordan søges? Short Term ansøgning | Rotary 
 
Hvis ansøger har spørgsmål til udfyldelse af denne ansøgning, skal 
pågældende kontakte den lokale Rotary Clubs Counsellor. Når ansøgning er 
fuldført, skal den returneres den til din lokale Rotary Club / District som anvist. 
 

Facebook og rotary.dk/ungdomsudveksling anvendes til at offentliggøre camps. Jeg opfordrer alle 
counsellorer til at være opsøgende og udbrede kendskabet til Short Term. 
 

Spørgsmål om Short Term kan også rettes til Bent Giebel, Short Term Chair, på cm-st@rotary-yep.net  
 

 

mailto:jens.jerslev@youmail.dk
https://www.rotary.dk/sections/yep
https://www.rotary.dk/yep/short_term_application_start
mailto:cm-st@rotary-yep.net
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Rotary Peace Fellowship 
 

Koordinator 

Thomas Korsgaard 

Mobil: 27101826 

E-mail: dg1450-2223@rotary.dk  
 
Kort om Rotary Peace Fellowship 

Siden 2002 har The Rotary Foundation tilbudt et fuldt scholarship i form af et Rotary Peace Fellowship til 

personer, der ønsker at uddanne sig til at arbejde professionelt med at fremme fred og konfliktløsning. 

  

På universiteter i USA, Japan, England, Australien og Sverige kan man gennemføre en ”Masters Degree”. 

Varigheden er 15-24 måneder, hvoraf de 2-3 måneder foregår i praktik. Der optages årligt ca. 10 kandidater 

på hvert af de nævnte universiteter – 50 i alt.  

  

På universiteter i Thailand og Uganda kan man erhverve et såkaldt ”Professional Development Certificate” 

efter et studie på 3 måneder med 2-3 uger praktik i forebyggelse af fred og fremme af konfliktløsning. Dette 

er for erfarne professionelle, der arbejder inden for området og som ønsker at styrke deres kompetencer. 

Der optages årligt ca. 80 kandidater på studiet.  

  

Deltagelsen i studiet er gratis for studenterne. Siden 2002 har The Rotary Foundation uddannet +1.400 

Rotary Peace Fellows, der nu arbejder for fred og konfliktlæsning i 115 lande rundt om i verden. 

  

Ansøgningsproces for Peace Fellowship i 2023/24: 

1. Januar-april 2022 

1. Indledende screening/samtale 

2. Ansøgning og CV 

3. TOEFL-test (tjek tid og sted for test på https://www.ets.org/toefl)  

4. Tilretning af ansøgning og CV, samt indhentelse af referencer 

5. Udarbejdelse af essays 

2. Februar-maj 2022 

1. Upload af ansøgning og relevante bilag senest 15. maj 2022 

3. Juni 2022 

1. Samtaler med udvalgte kandidater 

4. Juli 2022 

1. 1. juli 2022 endelig ansøgning til The Rotary Foundation 

5. November 2022 

1. Ansøgere får endeligt svar vedr. optagelse 

  

Optagelseskrav Master: 

1. Du er dygtig til engelsk 

2. Du har min. en bachelorgrad og efterfølgende min. 3 års erhvervserfaring 

eller en kandidatuddannelse 

3. Du har et stærkt engagement i tværkulturel forståelse og fred, påvist gennem professionelle og 

akademiske præstationer og personlig eller samfundsmæssig tjeneste 

4. Du har lederpotentiale 

5. Du er ikke medlem af Rotary (gælder 36 måneder bag ud)  

6. Du er ikke nært familiemedlem til et Rotarymedlem 

mailto:dg1450-2223@rotary.dk
https://www.ets.org/toefl
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7. Du har mindst tre års erfaring med freds- eller udviklingsarbejde  

(kan være deltid-/fritidsarbejde) 

  

Er du klar til optagelse? Tag testen her: 

https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_bxsthkafvzV5aRv?Q_JFE=qdg 

  

Kontakt Thomas Korsgaard på dg1450-2022@rotary.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker at søge et 

Rotary Peace Fellowship. 

  

Generelt om Rotary Peace Fellowship 

https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships 

  

Master's degree programs, optagelseskrav og program detaljer 

https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships-masters-degree-programs 

  

Professional development certificate program, optagelseskrav og program detaljer 

https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships-certificate-program 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_bxsthkafvzV5aRv?Q_JFE=qdg
mailto:dg1450-2022@rotary.dk
https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships
https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships-masters-degree-programs
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BILAG til GSE (side 3) 
Guide og information til teammedlemmerne. 

 
Group Study Exchange (GSE) også kaldet Group Cultural Exchange (GCE) er en unik kulturel og 
erhvervsfaglig udvekslingsmulighed for unge kvinder og mænd tidligt i deres erhvervskarriere. 
 
Udvekslingen varer 4 uger plus ud- og hjemrejse. Teamet rejser ud samlet, men kan rejse hjem individuelt, 
da nogen ofte tager chancen til at forlænge opholdet eller rejse hjem med ophold i andet land undervejs. 
 
GCE-teamet sammensættes af 4 til 5 færdiguddannede unge i alderen 25 - 40 år samt en teamleder. 
 
Teamlederen er en erfaren Rotarianer, hvis rolle og opgaver er beskrevet i "GCE teamlederens rolle og 
opgaver". 
 
Udvekslingen er et samarbejde med Rotarydistrikt 1450 i Danmark og et Rotarydistrikt i et andet land, hvor 
der fokuseres på: 

• Erhvervsbesøg: 
➢ Giver mulighed for at opleve erhverv, som de 

praktiseres i et andet land.  
➢ Mulighed for karriereudvikling på længere sigt gennem 

udveksling af ideer indenfor teammedlemmernes 
respektive erhvervsområder. 

• Kulturel indsigt: 
➢ Mulighed for indblik i et andet land og dets befolkning, 

sprog og institutioner via et organiseret og meningsfuldt 
værtsprogram - privat indkvartering. 

• Netværk og venskab: 
➢ Motiverer værter og teammedlemmer til at mødes, 

kommunikere og være sammen i en imødekommende og 
venskabelig atmosfære. 

➢ Erkende andres udfordringer, ønsker og 
samfundsanliggende. 

➢ Udvikling af venskaber og international forståelse. 
 
 
Krav og forventninger til teammedlemmerne. 

• Ansøgning om deltagelse i en GCE-udveksling på engelsk. 

• Udvælgelsessamtale med teamlederen og Rotarydistriktets GCE-udvalg på baggrund af fremsendt 
ansøgning - samtalen foregår på engelsk. 

• Ud- og hjemrejse samt lommepenge er for egen betaling - ophold og aktiviteter betales af de 
involverede Rotary Klubber i modtagne distrikt. 

• Inden afrejse deltage i 3-4 teammøder inklusive en team-weekend: 
➢ Her planlægges turen og teamet lærer hinanden at kende. 

o Forventningsafklaring - teammedlemmerne og teamlederen samt forventninger til 
udbytte af turen. 

o Valg af team-dress - betales af deltagerne selv. Bæres ved officielle 
møder/sammenkomster. 

o Valg af værtsgaver - betales af deltagerne selv. 

• Under turen deltage i: 
➢ Værtsklubbernes møder - minimum 1 gang pr, uge, men forvent, at der kan være op til 3 

møder på en uge afhængig af, hvordan værtsdistriktet/klubberne har planlagt turen og 
indkvarteringen. 

➢ Værtsdistriktets årlige konference, hvis turen er sammenfaldende med denne. 

• Efter turen deltage i: 
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➢ Teammøde: her evalueres turen og evaluerings præsentation færdiggøres til illustration af 
turens oplevelser og udbytte til formidling til distriktet og klubber i distriktet samt 
distriktskonferencen i september. 

➢ Deltage i Distrikt 1450´s distriktskonference en lørdag i september: 
➢ I begrænset omfang møder i Rotary Klubber i distriktet for at fortælle om udvekslingen - via 

en Power Point præsentation. 

• Udarbejdelse af præsentation - Power Point før og efter turen: 
➢ Præsentationen inden turen skal udarbejdes på engelsk - varighed 30 minutter. 

o Skal præsentere teammedlemmerne og Danmark samt Rotary i Danmark. 
o Forvent at den skal vises/fremlægges flere gange under turen overfor værtsklubberne 

og evt. på distriktet s årlige konference. 
o Præsentationen forevises for familie, venner og distriktets GCE-udvalg inden afrejse. 

Her gives konstruktiv kritik af præsentationen. 
➢ Præsentation efter turen skal udarbejdes på dansk: 

o Skal fremvises på distriktets årlige konference i september. 
o Benyttes ved fremlæggelse i distriktets Rotary Klubber. 

• Efter turen afleveres skriftlig evaluering: 
➢ Hvert enkelt teammedlem afleverer en skriftlig evaluering - på dansk - til teamlederen efter 

turen. Evalueringerne danner baggrund for teamlederens samlede evaluering til distriktet 
samt til værtsdistriktet. 
o Hvad har turen givet dig/betydet for dig? 
o Hvad var din bedste oplevelse på turen? 
o Hvad kunne gøres anderledes/bedre?  
o Forslag til forbedringer af GCE-udvekslingen. 
o Din konklusion af udvekslingen - det generelle indtryk af udvekslingen. 

• Ved deltagelse i en GCE-udveksling repræsenterer man Rotary Danmark, og det forventes derfor, 
at man sætter sig ind, hvad Rotary er og Rotarys værdier. Dette drøftes på teammøderne inden 
afrejse.  

• Respektere at teamlederen Rotarydistriktets repræsentant, og dermed har ansvaret for turen. 
Teamlederen har derfor den endelige beslutning, hvis det skulle ske, at konsensus ikke kan opnås i 
teamet i forbindelse med aktiviteter, der relaterer sig til udvekslingen.  

 
Du kan forvente at få en oplevelse ud over det sædvanlige og mulighed for livslange forbindelser eller 
venskaber. 
 
Udarbejdet af  
Flemming Libner  
maj 2019 
 


